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Warm welkom  
voor de Oekraïners
Zoals wellicht bekend is, hebben we in Kantens Oekraïense vluchtelingen wonen. De meeste zijn 
tijdelijk gehuisvest in de wisselwoningen aan de Bredeweg. Daarnaast is een gezin van zeven 
personen woonachtig bij de familie Lenstra aan de Oosterweg. Onlangs is er ook in het voormalig 
gemeentehuis een familie komen wonen. Het leek van diverse betrokkenen een goed idee om deze 
vluchtelingen een warm welkom te geven in de vorm van een gezamenlijke maaltijd in t Schienvat. 

Er werd een flyer rondgebracht 
en er werden andere 
vrijwilligers benaderd om deze 
maaltijd in goede banen te 
leiden. Zaterdag 9 april was 
het dan zover. De gerechten 
werden door dorpsgenoten 
bereid en op lange tafels 
uitgestald:  
voorgerechten, hoofdgerechten 
en diverse toetjes.  
Het was een bonte verzameling 
van gerechten. De koffie, thee, 
ranja en water werd door  
t Schienvat aangeboden.  
De Oekraïners konden ook 
andere soorten drank krijgen, 
wat betaald zou worden uit de 
‘giftenpot’. Als dorpsgenoot 
betaalde je gewoon je eigen 
consumpties.
 
Rond half zes opende Arnold 
Doornbos de maaltijd. Gelukkig 
waren er twee gasten van de 
familie Lenstra die als tolk 
konden fungeerden. Zij konden 
vanuit het engels naar het 
oekraïens de groep uitleggen 
wat er gezegd werd. Er zijn wel 
gasten die – een beetje – engels 
konden verstaan, maar door 
alles uit te stallen, konden ze 
aangeven wat ze op hun bord 
–en in hun glas/kopje– wilden 
hebben. Men liet het zich goed 
smaken.  Ondergetekende had 

pannenkoeken gebakken en 
die bleken in een mum van tijd 
op te zijn.
Aan het eind van de maaltijd 
ging Duo Efraïm enkele 
muziekstukken spelen met 
als slotstuk het Oekraïens 
volkslied; dit werd zeer 
gewaardeerd.  

Daarna sloot Corrie Lenstra de 
maaltijd af en werd er door de 
vrijwilligers alles opgeruimd.
We kunnen terugkijken op 
een geslaagde actie die mijns 
inziens zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Zwanny Hofman
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1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd):
 Coby Kooman. Ik ben 39 jaar 
en woon sinds 2012 aan de 
Langestraat 17 in Kantens.

2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd? 
Met de honden fietsen, met 
ons gezin mooie wandelingen 
maken in de bossen door heel 
Nederland :).

3. Waaruit bestaat je 
favoriete ontbijt? 
Hier heb ik vaak niet veel 
tijd voor, maar meestal een 
broodje pindakaas.

4. Wat is je favoriete 
kledingstuk?
Spijkerbroek.

5. Waar krijg je de meeste 
energie van? 
Van onze kinderen en lieve 
mensen om ons heen.

6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en 
waarom? 
Skyradio, omdat er veel 
verschillende muziek wordt 
gedraaid en er weinig reclame 
is.

7. Welk nummer (zang/
muziek) raakt je elke keer 
weer?
“Door de wind” van Miss 
Montreal.

8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?
Jochem Myjer; een heerlijk 
avondje lachen.

9. Wat zou je doen met € 1 
miljoen?
Een aangepaste camper 
kopen, die van alle gemakken 
is voorzien voor onze zoon 
Jesse. En daar gaan we dan een 
enorme reis mee maken.
 
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?
Bungeejumpen.
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/
wens)?
Met ons gezin naar 
Zwitserland.
 
12. Aan wie geef je de Pen 
door?
Deborah de Vries.

Nieuws van de IJsvereniging
De 7 ijsverenigingen van de voormalige gemeente 
Eemsmond startten in 2018 een initiatief voor het 
aankopen van een mobiele kunststof ijsbaan t.b.v. deze 
verenigingen. Voortrekker hierin was IJsclub Uithuizen en 
omstreken. Na enkele jaren van intensief speuren naar 
subsidiemogelijkheden en sponsoring kon een kunstijsvloer 
worden aangeschaft in Italië. Deze kunststof ijsbaan werd in 
november 2021 afgeleverd en in opslag gezet.

Ten behoeve van de 
exploitatie en het beheer van 
de baan werd een stichting 
opgericht, gevormd door 
vertegenwoordigers van de 
ijsverenigingen. Op zaterdag 9 
april werd er ‘proefgedraaid’; 
de baan werd grotendeels 
uitgelegd en opgebouwd. Een 
bouwtekening ontbrak, maar 
er werd gebruik gemaakt van 
een filmpje op YouTube. Onder 
de 13 bouwers bevonden zich 
Jacob Wever en Bert Bultena 
namens het bestuur van onze 
ijsvereniging.

Na vier uur opbouw stond 
de baan, inclusief boarding, 
te pronken in een mager 
lentezonnetje. De bouw bleek 
redelijk eenvoudig, mits 
gebruik gemaakt kan worden 
van een vlakke ondergrond. De 
ijsbaan is 10 x 20 meter groot 
en werd afgeleverd met 
boarding, een honderdtal 
schaatsen, slijpmachine, een 
schrobmachine, schaatshulpjes 
en accessoires voor curling.

De kunstijsbaan zal gaan 

rouleren tussen de diverse 
ijsverenigingen van de 
voormalige gemeente 
Eemsmond. Men is nog op 
zoek naar een vaste locatie 
voor opslag van de baan en 
een lage, platte boerenwagen 
voor opslag en transport.
Mocht u een boerenwagen of 
opslagruimte hebben, neem 
dan contact op het met bestuur 
van de ijsbaanvereniging.

Het Bestuur
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Theaterspektakel van  
Het Hogeland College 
Uithuizen maakt indruk
Op donderdag 7 en vrijdag 8 april speelden maar liefst 50 
leerlingen en docenten van Het Hogeland College Uithuizen de 
sterren van de hemel in het indrukwekkende theaterspektakel 
“De dag dat de boom sprak…” onder de bezielende leiding van 
docent en regisseur Frouwke Dijkhuis.Het is weer voorjaar en in mijn tuin bloeien de narcissen 

uitbundig. Ik geniet elk jaar van deze prachtige gele 
voorjaarsbloeiers. Maar soms komen in de bloemenborders en 
in het gazon ook andere geel bloeiende planten te voorschijn. 
Ook de bermen en de slootkant tegenover het gazon worden geel 
gekleurd door de paardenbloemen.

De paardenbloem is een 
mooie en tegelijk bijzondere 
bloem. Het lijkt op één grote 
bloem, maar het is eigenlijk 
een bos bloemen, omdat het 
bloemhoofdje uit veel kleine 
lintbloempjes bestaat. Als 
de zon niet schijnt of als het 
regent is de bloem gesloten. 
Aan de holle stengel van deze 
bloem zitten geen bladeren, 
maar op de grond staan de 
bladeren bij elkaar in een 
rozet. De paardenbloem heeft 
een lange penwortel die zelfs 
tientallen centimeters lang kan 
zijn. Een uitgebloeide bloem 
lijkt op een pluizenbol met 
honderden zaadjes die als 
kleine parachutes met de wind 
meegevoerd kunnen worden 
om ergens anders een nieuw 
leven te beginnen. 
De naam van deze bloem 
komt vanwege de voorkeur 
die paarden hebben voor deze 
plant. Maar ook andere dieren 
zijn er dol op, zoals konijnen 
en kippen, schapen en geiten. 
Vlinders, bijen en andere 
insecten genieten van de 
nectar en het stuifmeel. 
Niet alleen dieren eten deze 
plant; het is een eetbare plant 
en er kunnen allerlei gerechten 
mee gemaakt worden. De 
jonge bladeren kunnen 
worden verwerkt in salades 
of als kruid in soep, kaas en 

stoofpot. De bloemblaadjes 
zijn te gebruiken bij het maken 
van jam, siroop, wijn of thee. 
Ook de wortels, geroosterd en 
fijngemalen,  zijn wel gebruikt 
als ‘surrogaatkoffie’. 
De paardenbloem is zelfs niet 
alleen eetbaar, maar ze is 
ook een medicijn vanwege de 
geneeskracht met haar vele 
vitamines en mineralen. Elke 
dag een paar blaadjes van deze 
plant door de maaltijd mengen 
is goed voor de gal en lever. 
Het witte sap uit de stelen 
kan worden gebruikt tegen 
wratten en een aftreksel van 
bloemen helpt tegen eczeem. 
Ook wordt de paardenbloem 
gebruikt in bijvoorbeeld 
een homeopathisch 
rustgevende, bloedreinigend 
middel of een middel tegen 
spijsverteringsklachten.
Omdat de paardenbloem in 
een bladerenrozet dichtbij 
de grond groeit, verdringt ze 
andere planten. Waar deze 
bloem staat, kan geen gras 
groeien. Elk voorjaar maak 
ik me druk met het uitsteken 
van paardenbloemen in mijn 
gazon, maar ik zie het nu als 
de uitdaging om er ook enkele 
te laten staan. Want ik weet nu 
immers hoe belangrijk deze 
geelbloeier is!
 
Hilma Oudman-Dam

In de ijzige kou verwarmden 
de enthousiaste en energieke 
spelers de harten van het 
massaal toegestroomde 
publiek met hun ontroerende 
spel, schitterende zang en 
waanzinnige dans in de 
sfeervol verlichte tuin van 
boerderij “Cleveringaheert” 
vlakbij Uithuizen. 

Het ontroerende en 
indrukwekkende verhaal speelt 
zich af op een Groningse 
boerderij in de Tweede 
Wereldoorlog met mensen 
zoals jij en ik, op een plek waar 
de bomen de oorlog hebben 
meegemaakt. Het publiek werd 
meegenomen in een tijd waarin 
vrijheid kostbaar is, waarin je 
niet weet wie je wel en wie je 
niet kunt vertrouwen en waar 
angst je leven beheerst. Een 
thema dat met de huidige 
oorlog in Oekraïne angstig en 
voelbaar dichtbij komt.

In het ruim twee uur durende 
theaterspektakel stond de 77 
jaar bevrijding van Nederland 
centraal. Met daarin ruimte 
voor een lach en een traan, 
voor zang en dans en voor 

liefde en dood. Het verhaal 
bevatte duistere, maar ook 
ontroerende en hilarische 
momenten. De angst en het 
verraad van het Joodse gezin, 
de crash van het vliegtuig en 
de kilte van de meedogenloze 
SS-ers zorgden voor menig 
rilling en veel emotie bij de 
toeschouwers. Maar gelachen 
werd er ook om de komische 
Duitse soldaten in het wasrek, 
de puberale zusjes die steeds 
de was moesten ophangen, 
de pastoor met zijn dansende 
nonnen en de zeer goed 
spelende geest uit de put.

Het publiek genoot 
beide avonden zichtbaar 
van het zelfgeschreven 
theaterspektakel waarin een 
lach en een traan hand in hand 
gingen en complimenteerden 
de spelers na afloop met 
een staande ovatie en een 
warm applaus. Een groot 
compliment voor de school, 
die heeft laten zien dat je 
met een enthousiaste groep 
leerlingen en docenten 
een indrukwekkend 
theaterspektakel neer kan 
zetten.
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Kaanster Kermis wordt Kaanster Summer Festival 
Vanaf woensdag 18 mei gaan we weer los! Helaas lukte het dit jaar niet om een kermis te organiseren. Hoe kun je een dorpsfeest 
benoemen naar een kermis als er geen kermis aanwezig is? We vonden de naam van een feest dan ook niet meer passen bij de 
Kaanster Kermis en hebben het veranderd in: Kaanster Summer Festival. Ondanks dat er - jammer genoeg - geen kermis is, hebben 
we wél een prachtig mooi programma kunnen voorbereiden. 

Oproep vrijwilligers  
Kaanster Summer Festival
Wij zoeken vrijwilligers voor de op- en afbouw van de tenten en 
het festivalterrein.
Daarnaast willen we loten verkopen in de dorpen Kantens, 
Stitswerd en Rottum. Ook zijn er vrijwilligers nodig die 
bardiensten willen draaien; zij moeten wel minstens 16 jaar oud 
zijn.
Aanmelden kan via een mail naar:  
klazienwerkman@hotmail.com 

Activiteitencrew Kaanster Summer Festival

Officiële opening Kindcentrum Kantens
Obs Klinkenborg en Stichting kinderopvang KindH

Met trots willen wij u donderdag 19 mei a.s. uitnodigen om 
aanwezig te zijn bij de officiële opening van ons Kindcentrum.
Na 1,5 jaar verhuizen, afbreken, bouwen, inrichten en opnieuw 
verhuizen, beginnen we ons aardig te settelen in het prachtige, 
ruime en lichte gebouw.
Door de Covid epidemie hebben we een feestelijke opening 
moeten uitstellen, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren.
Komt u samen met ons dit heugelijke feit vieren?

15.30 uur inloop met een drankje
16.00 uur officiële openingshandeling
16.30 uur gezellig samen zijn, gebouw verkennen onder 

het genot van een hapje en een drankje
17.30 uur  einde

Rommelmarkt
Op zaterdag 21 mei organiseert Kaanster Summer Festival 
(Kaanster Kermis) een rommelmarkt (vlo-markt) op het sportveld 
van vv K.R.C.. 
 

Vier dagen lang is het weer 
één en al gezelligheid in 
Kantens met mooie activiteiten. 
Ook is er een verandering 
in de braderie. De braderie 
op woensdag is komen te 
vervallen. In plaats daarvan is 
er op zaterdag een vlo-markt. 
Hier mag iedereen staan om 
hun spullen aan te bieden waar 
men van af wil. 

Het programma ziet er als volgt 
uit. 
Woensdag 18 mei
We starten op woensdag 18 
mei om 15.30 uur met de 
kinderbingo. 
‘s Avonds om 20.00 uur hebben 
we de volwassenen bingo. 
Natuurlijk beide met mooie 
prijzen. 
Donderdag 19 mei 
Deze avond houden wij 
onze Kaanster dartavond. 
Inschrijven kan men van 19.15 
uur tot 19.45 uur en om 20.00 

uur gaan we van start. En dan 
kijken wie de titel krijgt van 
de Kaanster Summer festival 
Darter of Darster. 
Vrijdag 20 mei 
Op deze vrijdag om 19.00 
uur hebben traditioneel een 
voetbalwedstrijd van vv K.R.C.. 
Tevens is er de kinderdisco. En 
om 21.00 uur komt de Band 
Sunshine om u een gezellige 
avond muziek te bezorgen, 
zodat de beentjes van de vloer 
kunnen. 
Zaterdag 21 mei
De laatste dag van het Kaanster 
Summer Festival belooft de 
klapper van de vierdaagse te 
worden! 
Van 11.00 tot 16.00 uur hebben 
we de vlo-markt. Opgave kan 
bij Miranda Blaauwwiekel (zie 
elders in t Lougnijs). Tevens 
staan er leuke attracties op 
het veld voor de kinderen, 
zoals een stormbaan en 
springkussens. 

Van 16.00 tot 18.00 uur komt 
Sander Metz een muzikale 
gezelligheid leveren. 
Om 18.00 uur maken we de 
winnaars van de verloting 
bekend.
Ter afsluiting van de Kaanster 
Summer Festival treedt DJ 
Sieme vanaf 21.00 uur op.
 
En tijdens alle dagen van het 
Kaanster Summer Festival kan 
er genoten worden van een 
heerlijke snack van Kees en 
Margreet. Zij zijn ook al niet 
meer weg te denken tijdens 
het feestweekend in Kantens. 
Uitgebreide informatie volgt in 
ons programmaboekje.

Maar willen we het Festival 
helemaal laten slagen, dan 
hebben we nog wel hulp 

nodig. In de eerste week 
van mei gaan we de loten 
verkopen. Op vrijdag 13 
mei beginnen we met de 
tentenopbouw, maar deze 
moet ook weer afgebouwd 
worden en dat gebeurt op 
22 mei. En natuurlijk hebben 
we vrijwilligers nodig die ons 
tijdens deze dagen kunnen 
helpen achter de bar. 
Voor al deze activiteiten zoeken 
we vrijwilligers. Iedereen kan 
zich aanmelden bij één van 
de activiteitencrew van de 
Kaanster Summer Festival: 
Wim, Roelf, Reinder, Garmt, 
Jurjen, Wout, Kai of Klaziena
Aanmelden kan via een mail 
naar klazienwerkman@hotmail.
com .

Activiteitencrew Kaanster 
Summer Festival

De vertrouwde jaarlijkse 
braderie, zoals u dat van ons 
gewend bent, zal niet meer 
worden georganiseerd. De 
voorbereidingen die ver van te 
voren plaatsvinden en menig 
negativiteit onder meerdere 
standhouders (omdat er niet 
genoeg omzet werd gedraaid 
of omdat niet werd komen 
opgedaagd na een opgave 
en gereserveerde kraam), 
heeft de motivatie tot het 
organiseren van een braderie 
zeer verminderd en eigenlijk de 
das omgedaan. 

Toch waren er ook altijd vele 
enthousiaste standhouders en 
mooie momenten en positieve 
berichten. Laten we dat zeker 
niet vergeten en terugkijken op 
zeer mooie, grote en leuke 
braderiejaren.

Om toch een beetje de 
gezelligheid te behouden 
van de ‘op kleedjes zittende 
mensen’ met het verkopen van 
hun prullaria en kraampjes met 

mooie eigen gepote plantjes en 
bloemetjes/stekjes, willen we 
een vrijblijvende rommelmarkt 
organiseren.
De rommelmarkt is op zaterdag 
21 mei op het sportpark.
U kunt vanaf 10.00 uur het 
veld oprijden om uw spullen 
uit te laden en neer te zetten. 
Om 11.00 uur begint de 
rommelmarkt en het zal tot 
16.00 uur duren.

U kunt zich opgeven bij:
Miranda Blaauwwiekel:  
M 06 13 41 81 01 of  
mirandablaauwwiekel@ziggo.nl

Wij hopen op mooi weer en 
een gezellige grote opkomst!

Met vriendelijke groet,
Kaanster Summer Festival/
Kaanster Kermis

Ruilkring  Hogeland
Zaterdag 9 april jl. was er sinds lange tijd weer een inloopmarkt 
van de Ruilkring Hogeland, de vereniging van mensen uit Het 
Hogeland en omgeving die zich bezighoudt met het “kopen, 
verkopen of uitlenen” van goederen zoals (tuin)gereedschap, 
boeken, huisraad of een auto, het verlenen van diensten, zoals 
hulp bij opruimen, tuinklussen en stoelmassage en het delen 
van kennis bijvoorbeeld op computergebied, en dat zonder 
tussenkomst van geld! Als betaalmiddel wordt er een virtuele 
munt gebruikt: de pangel. 

Het was een succesvolle 
bijeenkomst. We mochten 
vele “oude”, maar ook nieuwe 
leden ontvangen en er werd 
druk gepangeld onder het 
genot van de zelfgemaakte 
versnaperingen, paaseitjes en 
een kopje koffie of thee.

De volgende inloopbijeenkomst 
staat ook al weer gepland, 
namelijk op zaterdag 21 
mei a.s. om 14.00 uur. Het 
thema van deze bijeenkomst 
is “Duurzaamheid”, één 
van de speerpunten van de 
Ruilkring Hogeland. Het ruilen 
van goederen is natuurlijk 
al heel duurzaam, maar er 
worden door verschillende 
leden van de Ruilkring 
ook “duurzame” goederen 
gemaakt en “verpangeld”, 
zoals zelfgemaakte jam, 
enveloppen, wasbare 
“wattenschijven”, herbruikbare 
stoffen broodzakken en 
schoonmaakmiddelen en 
deodorant van natuurlijke 
ingrediënten.

Nieuwsgierig geworden en wil 
je een keer komen kijken en 
luisteren en misschien zelfs wel 
pangelen? Je bent van harte 
welkom! Geef je wel even op 
via contact@ruilkringhogeland.
nl. Na opgave krijg je van 
ons het adres en een 
routebeschrijving.

Wil je meer weten over de 
Ruilkring Hogeland? Kijk op 
www.ruilkringhogeland.nl. 
Daar vind je de doelstelling, 
de spelregels, vraag en 
aanbod van leden en kun 
je de laatste nieuwsbrief 
lezen. Voor een contributie 
van € 1,00 per maand ben 
je al lid en krijg je bovendien 
als welkomstgeschenk een 
startkapitaal van 30 pangels, 
zodat je meteen kunt gaan 
pangelen.
Je aanmelden als nieuw 
lid kan ook via contact@
ruilkringhogeland.nl.

Graag tot ziens bij 
Ruilkring Hogeland
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Er wordt een laadpaal geplaatst op de scheiding van de rode 
stenen en de zwart-rode stenen aan de Pastorieweg 35B, 9995 PM 
Kantens, naast de ijsbaan.
De lader wordt op 60 cm van het hek geplaatst. Ook wordt 
er voor de lader een aanrijd-beveiliging geplaatst en er komt 
een bebording voor de paal. Het is een Aluminium Leaf Grey 
gekleurde paal voor openbaar gebruik, Grid connection.

Wandelvierdaagse 2022
Hoewel de alternatieve wandelvierdaagse een groot succes 
was tijdens de periode van lockdowns, kijken we er allemaal 
ontzettend naar uit om weer écht samen dingen te ondernemen 
en samen aan de wandel te kunnen. Daarom zijn wij als CSCW erg 
blij jullie te kunnen mededelen dat de wandelvierdaagse dit jaar 
in de originele vorm terug komt van weggeweest. Dat houdt in dat 
we gezamenlijk zullen starten en weer in groepen aan de wandel 
kunnen gaan. Iedereen is welkom om mee te doen, jong en oud.

Noteer de data van de vierdaagse alvast in je agenda: 
Maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni: verzamelen  
om 18.00 uur.
Op de 1e dag, de dag van inschrijving, is de inloop  
vanaf 17.45 uur.
Locatie van vertrek en aankomst: in of bij t Schienvat.

De wandelvierdaagse wordt in principe van maandag tot en met 
donderdag gelopen, maar de vrijdag is een reservedag, voor als er 
een dag met onweer of extreem weer tussen zit.
Via Facebook of een volgend Lougnijs zullen we verdere details 
met jullie delen.

Sportieve groet,

Dit is weer een stap op weg in 
de transitie. We kunnen nu de 
elektrische auto opladen.
Dit kan een stimulans zijn om 
bij aanschaf van een andere 
nieuwe auto naar elektrisch 
rijden te kijken. Er is gekozen 
voor deze standplaats aan de 
Pastorieweg omdat dit een 
neutrale en voor iedereen 
toegankelijke locatie is. Er 
is ook gekeken naar een 

standplaats voor een laadpaal 
in de Kooistraat. Dit is ook 
doorgegeven aan de gemeente. 
Maar omdat er nog zoveel 
te bouwen en verbouwen 
is in deze wijk, is daar vanaf 
gezien op dit moment. Het 
is inderdaad wenselijk dat er 
in deze straat één of meer 
laadpalen zouden komen.

Namens het bestuur,
John van de Rijdt

Creatieve workshops
Op zaterdagmiddag 21 mei worden er twee creatieve workshops 
gehouden in t Schienvat.

Nationale Molenweekend
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei wordt weer het Nationale 
Molenweekend gehouden. Ook koren- en pelmolen de Grote 
Geert is dan weer te bezichtigen en geeft de molenaar uitleg. 

Openingstijden: 
Zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur
Zondag van 12.00 tot 16.30 uur

U bent van harte welkom!

Gerad Werkman 
molenaar

THEATRE CLASS
voor jongeren vanaf 13 jaar 
met Toke van Oorsouw – 
theaterdocent.
Aanvang 13.30 uur 

SCHILDEREN 
voor volwassenen met Gerda 
Onnes - beeldend kunstenaar.
Aanvang 13.30 uur 

Heb je zin en tijd om mee te 
doen?

Geef je dan op vóór 15 mei. Er 
is plaats voor 14 personen per 
workshop.
Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname.

Ook voor vragen of meer 
informatie kun je ons een email 
sturen:
lawayarts@hotmail.com . 

Laway Arts
www.lawayarts.com 

In memoriam  
Bart ten Hallers 

Onverwacht is Bart ten Hallers, een bekende Kaanster, op 2 
april jl. overleden. Hij leed al ruim 30 jaar aan de Ziekte van 
Parkinson en bleef ondanks deze handicap, heel lang actief 
bezig in het dorp en voor het dorp. Zo heeft hij jarenlang in het 
voorjaar rondleidingen gegeven om een groepje dorpelingen 
het uitkomen van de vleermuizen mee te laten maken. Zo vlak 
voordat het donker werd kregen we dan een recorder om via het 
steeds luidere tikkende geluid het uitkomen van die vleermuizen 
te kunnen horen. Een fascinerend gezicht om ze dan echt te zien 
uitvliegen. Bart kon altijd heel erg boeiend hierover vertellen. 

Toen hij dat door zijn 
lichamelijke beperkingen niet 
meer kon, zocht hij andere 
hobby’s. Hij ging schilderlessen 
volgen bij Gerda Onnes. Hij 
maakte prachtige persoonlijke 
schilderijen en daarvóór zong 
hij al jaren bij de Flinthippers. 
Hij was ook goed in het 
maken van kleine percussie-
instrumentjes, die hij gebruikte 
om af en toe op te treden met 
Helga en Rudy Efraim. Hij nam 
altijd graag deel aan dorpse 
activiteiten. Bart was een echt 
mensen-mens. 
Lekker koken kon hij en was 
ook een liefhebber van goede 

wijn. Een gezellig feestje geven 
was eveneens een sterke kant 
van Bart.
 
De laatste jaren ging hij 
lichamelijk en geestelijk erg 
achteruit en kon daardoor niet 
langer thuis blijven wonen. Hij 
verhuisde naar Maartenshof 
en verbleef daar tot aan zijn 
plotselinge dood. Af en toe 
kwam hij nog naar Kantens en 
zag je hem achter de rollator 
rondscharrelen in de tuin of in 
het dorp. 
Ik denk dat velen zijn bekende 
gestalte zullen missen in het 
dorp.
 
Anneke van de Graaf
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Stichting Project Oekraïne
Nieuwsbericht van 9 april 2022

Oorlog in Oekraïne
Gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne willen we iedereen 
die bij onze stichting betrokken is, via extra nieuwsbrieven op de 
hoogte stellen van de huidige situatie van onze contacten in het 
grensgebied Hongarije-Oekraïne.  

onderaan de pagina. 

Transporten
Op 20 maart jl. is het 
transport vertrokken. Na een 
voorspoedige rit van 3.800 
km zijn de chauffeurs weer 
veilig en in goede gezondheid 
thuisgekomen. We zijn enorm 
dankbaar dat het zo verlopen 
is en willen iedereen bedanken 
die deze rit mede mogelijk heeft 
gemaakt. Hetzij door donatie, 
praktische hulp, gebed of een 
andere manier van steun. Met 
z’n allen kijken we terug op 
een geslaagde actie voor onze 
medemensen en de vrijwilligers 
aldaar. We hebben op 26 maart 
weer een inzameling gehad.
Een klein gedeelte van de 
ingezamelde goederen gaat 
naar Oekraïne (waar vraag 
naar is), verder richten we 
ons met de inzameling dan 
ook weer op onze reguliere 
projecten, zoals een aantal 
dorpen in Roemenië. Voor deze 
dorpen vragen we kleding, 
schoenen, klein meubilair, 

Tivadarfalva Oekraïne
Eric is afgelopen vrijdag met 
een andere Amerikaan naar 
Oekraïne geweest. Ze hebben 
spullen meegenomen voor 
Oroszi Jozsi, die burgemeester 
is van een heel aantal dorpen 
rond Tivadarfalva. In deze 
dorpen zijn in totaal ongeveer 
1.000 Oekraïners gehuisvest. 
Deels bij mensen thuis, maar 
vooral in schoolgebouwen etc. 
Voor deze mensen moet voor 
eten en drinken en dergelijke 
gezorgd worden.
Op dit moment lijkt dat vrij 
gemakkelijk meegenomen 
te kunnen worden het land 
in, zeker met een kleine bus. 
Daarvoor zijn wel papieren 
nodig, maar Oroszi Jozsi kan 
daar goed voor zorgen. Bij de 
Hongaarse en de Oekraïense 
grens moeten die papieren 
afgestempeld worden. Toen 
Eric de grens over ging, was 
daar nog geen uur voor nodig 
om beide grenzen door te 
komen. Dat ging dus goed.
Het is nu niet zo druk meer bij 
de grens.
 
In Hongarije krijgen mensen 
subsidie om Oekraïners op te 
vangen; in de Oekraïne is dat 
niet het geval. Daar moeten ze 
zelf zorgen voor onderkomen, 
eten, drinken en verder alles.
In de dorpen is het in het 
algemeen uitgestorven door 
de vele mensen die het land 
uit gegaan zijn. In de steden 

zoals in Beregszaz is het 
enorm druk. Er zijn daar veel 
mensen die zich vervelen en 
rondlopen. Alle hotels zijn tot 
ver vooruit volgeboekt. Tegelijk 
is er ontzettend weinig werk/
inkomen voor de mensen. Daar 
zijn voor de komende tijd ook 
best wel zorgen om.

Een voorbeeld van een 
persoonlijke ondersteuning is 
een echtpaar in Vari, een klein 
dorp niet ver van de grens. Het 
echtpaar is 60 jaar oud en heeft 
20 Oekraïners opgenomen. 
Helemaal zonder vergoeding 
ondersteunen ze hen. Eric 
heeft daar ook spullen heen 
gebracht.
 
Het Gymnasium in Tivadarfalva 
heeft ook 70 vaste bewoners. 
Er konden ongeveer 200 
studenten in, maar daarvan 
kun je er ongeveer zes op één 
kamer hebben. Dat kun je met 
gezinnen uit de Oekraïne niet 
doen. Voor deze gezinnen 
zorgen ze voor verwarming, 
eten, drinken etc.

Vlakbij Keresztur staat een 
gebouw dat vroeger een 
inrichting was voor geestelijk 
gehandicapten. Nu hebben ze 
daar ongeveer 70-100 wezen 
van 6-18 jaar gehuisvest. De 
verwachting is dat het daar 
helemaal opgeknapt moet 
worden, omdat het een oud 
gebouw is.

Sipos Jozsef zorgde altijd voor 
de weeskinderen en baby’s in 
het ziekenhuis. Zijn gemeente 
helpt nu ook weeskinderen en 
-baby’s uit andere delen van 
Oekraïne.

Small Miracles
Dit is de organisatie van Jurjen 
en Ruth Knot, het echtpaar 
dat in Hongarije woont en in 
het grensgebied werkt. Op 21 
maart is het transport met de 
humanitaire hulp aangekomen 
bij Jurjen en Ruth. Op deze 
maandag rond 14.00 uur 
kwamen Alex en Alexander 
aan en om 16.00 uur was de 
vrachtwagen leeg en stond 
alles in de opslag. De hartelijke 
dank van Jurjen en Ruth!

De giften die bestemd zijn voor 
Small Miracles worden voor het 
volgende gebruikt:
Albert, dominee van Hetyen en 
contactpersoon van dagopvang 
voor personen met beperking, 
is mede betrokken bij de 
opvang van 75 vluchtelingen 
in Csonkapapi (waar we vaak 
de zomerkampen houden). 
Voor een aantal dingen krijgen 
ze steun van de gemeente en 
de kerk, maar voor een aantal 
dingen niet. Naast de spullen 
die ze nodig hebben, hebben 
ze behoefte aan twee dingen: 
brood en vlees. Dit koopt Albert 
voor hen van jullie bijdrage. 
In het Gymnasium/Lyceum 
in Nagydobrony zijn rond de 

30 vluchtelingen. Ook hier 
wordt voor de basisbehoeften 
gezorgd. Daarnaast is er 
een familie die een huis 
toegewezen heeft gekregen 
om in te wonen. Hier bieden 
we hulp in de vorm van 
wasmiddel, een bank etc. 

Timea en Pisti
Zij wonen nu met hun kinderen 
in Nagycsepely, in de buurt van 
het Balatonmeer in Hongarije. 
Ze proberen hun leven weer 
op te bouwen en hebben 
inmiddels weer wat huisraad 
en kleding. Wel geven ze aan 
dat de kinderen veel huilen en 
ze erg veel verdriet hebben van 
alles wat er is gebeurd.

Hulp bieden
Financiële steun die wij binnen-
krijgen op onze rekening, 
worden aan onze projecten 
en contacten in Oekraïne 
en Hongarije besteed, tenzij 
anders vermeld. Met dit geld 
willen we de armenkeuken 
en de gemeenteleden van 
de kerk in Tivadar steunen 
waar nodig. Maar ook 
andere projecten in Oekraïne 
hebben veel geld nodig 
voor allerlei basisbehoeften. 
Denk aan kindertehuizen, 
bejaardentehuizen, scholen en  
diaconaal werk.  
Overal is tekort aan op dit 
moment, geld is hard nodig! U 
kunt ook een gift overmaken 
op een van rekeningnummers 

keukeninventaris (nuttige 
bruikbare dingen) en dergelijke. 
De laatste inzameldag was 
een groot succes! Met als 
gevolg dat onze opslag nu vol 
zit. We organiseren weer een 
inzameldag op het moment 
dat er weer een transport op 
weg gaat. De verwachting is 
rond juni. We houden u op de 
hoogte.

Gastgezinnen of praktische 
hulp
Mensen die in aanmerking 
willen komen als gastgezin 
verwijzen we door naar de 
website van de gemeente Het 
Hogeland of Take Care B en B. 
De gemeente is hard bezig om 
alles in goede banen te leiden 
en te coördineren, zodat de 
opvang van vluchtelingen zo 
goed mogelijk geregeld kan 
worden. Ook voor andere 
vragen of hulp of inzameling 
voor de vluchtelingen in 
Nederland, verwijzen we u 
door naar de gemeente en 
naar de stichting Het Hogeland 
Helpt. Op deze manier verloopt 
alles via de juiste route en kan 
de juiste hulp geboden worden.  

Paasbrodenactie
Team Uithuizermeeden 
organiseert de 
paasbrodenactie. De opbrengst 
van deze actie komt ten goede 
aan Small Miracles. Inmiddels 
zijn er veel broden besteld 
en zullen deze voor Pasen 
geleverd worden.

Tot slot
We willen aan het eind van 
deze brief iedereen hartelijk 
bedanken voor de steun die 
geboden wordt. Wij zijn hier erg 
dankbaar voor. We vragen uw 
gebed voor alle betrokkenen. 
Het lijkt vaak onmogelijk om 
door lijden heen dichter bij 
Jezus te komen, maar toch 
mogen we hierop vertrouwen. 

Stichting Project Oekraïne
www.projectoekraine.nl
projectoekraine@live.nl
KvK nr. 52514706
NL56 RABO 0121 4779 67
(algemeen)
NL 30 RABO 0349 6795 68
(Team Uithuizermeeden)
Fi.nr. 850479745
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Nieuws van de

2022 - het jaar van de sloop
In het maartnummer van 2021 schreven wij een eerste 
artikel over het wel en wee van Truus en Jacob Wever m.b.t. 
de sloop en herbouw van hun woning aan de Kooistraat in 
Kantens. We eindigden destijds het artikel met de situatie 
dat afgewacht werd op de thuisgesprekken die met de 
bewoner(s) gevoerd zouden gaan worden en op de plannen 
van de herinrichting van o.a. de Kooistraat. Inmiddels zijn de 
tijdelijke woningen klaar, maar Truus en Jacob wonen nog 
steeds op het vertrouwde adres. Het was lange tijd stil, hoe is 
de situatie nu?

Het voorjaar dient zich aan en de tuinen en landerijen krijgen 
weer kleur en fleur! We zien nu dat er weer veel kan en laten we 
als Kansters elkaar weer opzoeken en de coronasporen zoveel 
mogelijk uitwissen.

Tijdelijke sluiting speeltuin Pastoriepad Kantens
Zoals sommigen van jullie vast al hebben gezien, zijn alle speelattributen uit de speeltuin aan het Pastoriepad weggehaald. Het ligt 
allemaal even flink overhoop. Dit heeft een hele goede en leuke reden: we krijgen namelijk een nieuwe speeltuin!

Jacob en Truus:
De thuisgesprekken hebben 
inmiddels plaatsgevonden en 
we hebben het toekomstplan 
ingezien. Dit plan is intussen 
gewijzigd. Er is nu een concept 
voorstel gedaan voor o.a. de 
herinrichting van de Kooistraat. 
De betrokken bewoners 
hebben voorstellen gedaan om 
dit concept voorstel nog iets 
aan te passen. 

Het eerste plan om een keuze 
te kunnen maken tussen drie 
verschillende aannemers 
en dus drie verschillende 
woningen is van de baan. NCG 
heeft nu een architect in de 
arm genomen, waarna e.e.a. 
in een versnelling is gekomen. 
Deze architect wordt ons nu 
aanbevolen voor de verdere 
planning. Het lijkt erop, dat 
alle huiseigenaren met deze 
architect in zee gaan. Wij in 
ieder geval wel.

Tot op dit moment is er voor 
mijn nieuwe woning nog geen 
bouwtekening aanwezig; er 
is ook nog geen sloop- en 
bouwvergunning voor mijn 
huidige woning afgegeven. Er 
is dus nog geen duidelijkheid, 
dit terwijl men wel wil dat 
een aantal huiseigenaren 
(waaronder wij) per 1 juni as. 
hun huis verlaten en naar de 
tijdelijke woningen verhuizen. 
Dat is ons wel een beetje te 
kort door de bocht. 

Wij moeten verhuizen, terwijl 
men ons geen enkele zekerheid 
geeft over de nieuwe woning: 
hoe deze er uit gaat zien, waar 
de woning precies komt en 
ook qua duurzaamheid en het 
financiële plaatje is nog niets 
duidelijk. Die periode dat wij 
in de tijdelijke woning zitten, 
moet zo kort mogelijk zijn. Ik 
hou mijn hart vast gezien de 
stormloop op zonnepanelen, 
warmtepompen etc.

Onze woning is wel namens 
het NCG getaxeerd, maar in 
het taxatierapport misten wij 
23 items. Na ons bezwaar werd 
een herberekening gemaakt, 
waarna het waardebedrag flink 
werd verhoogd. Het komt erop 
neer, dat als je alles klakkeloos 
accepteert je financieel 
benadeeld wordt. 

Kortom het loopt niet 
echt lekker en vooral qua 
communicatie kan het beter. 
Zo wordt je op een dag wakker 
en staat er een hoogwerker 
voor de deur, omdat men 
openingen in de woning wil 
afsluiten om het nestelen 
van vleermuizen en/of 
steenmarters tegen te gaan.

Wij wachten nu op het 
aangepaste conceptplan, 
op verder contact met de 
desbetreffende architect en 
op een definitieve tekening 
van onze woning. Verder zijn 

we betrokken bij het BLVC-
plan van InVra plus m.b.t. de 
bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie 
rondom de Kooistraat. De 
huurders, huiseigenaren en 
Dorpsbelangen (VDK) hebben 
hier inspraak in. 

Voor ons heeft de veiligheid 
van kinderen de hoogste 
prioriteit, gezien de afvoer van 
sloopmaterialen en de aanvoer 
van nieuwe materialen tijdens 
de sloop- en nieuwbouw. 
Daarnaast heeft de komst 
van een tijdelijke weg om 
die veiligheid te waarborgen 

prioriteit. Echter, daar wordt 
verder niets over gezegd, 
behalve dan ‘we zijn er mee 
bezig, we nemen het mee en 
we komen er op terug’.

Onze persoonlijke mening is 
dat wij, als huiseigenaar, op 
de achtergrond zijn gezet en 
meeliften op datgene, wat 
de NCG, de gemeente en de 
woningstichting wil en hetgeen 
wat de woningstichting wil, 
leidend is. Toch blijven wij 
positief, maar het is wel een 
kwestie van een lange adem.

Jacob en Truus Wever

Collecte ZOA
De collecte voor ZOA heeft het mooie bedrag van € 251, 87 
opgebracht in de dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum. Daarbij is 
nog niet opgeteld de bedragen die via de scan gedoneerd zijn en 
de bedragen in de digitale collectebus. 

Hartelijk dank, 
Greet Doornbos met 3 andere collectanten

 Voor de versterkingsopgave 
pleiten we daar ook voor; dat 
we goed geïnformeerd worden 
door de gemeente en dat we 
gehoord worden waar zaken 
anders moeten. We kunnen 
t.o.v een maand terug nog niet 
veel nieuws melden.

 Omtrent de 
verkeersveiligheid is er een 
bijeenkomst geweest met de 
bewoners van de Bredeweg. De 
gemeente is bezig met plannen 
voor een veilige bereikbaarheid 
van Kantens-Buiten. Wordt 
vervolgd...

 Dat de speeltuin t 
Sprutternust vernieuwd wordt, 
maakt het uitbreiden van de 
Meikooi-speeltuin mogelijk. 
De nog goede speelatributen 
zijn verplaatst door de 
actievelingen van de Meikooi.

Andere zaken lopen nog door 
zoals: verbetering kademuur en 
ontwikkeling multifunctioneel 
centrum. Alle zaken houden 
ons flink bezig en we zijn 
daarom nog steeds op zoek 
naar versterking in het bestuur!

Groeten van het VDK, 
Francis, Piet, Wim en Arnold

We hebben als 
speeltuincommissie, samen 
met VDK én met behulp van 
diverse instanties en mensen, 
een lang traject af moeten 
leggen in een doolhof van 
subsidies en regels. Het geduld 

en doorzettingsvermogen 
wordt nu dan eindelijk 
beloond.
De speeltuin is tot en met 1 mei 
gesloten. Daarna is iedereen 
meer dan welkom om alle 
mooie, nieuwe speeltoestellen 

uit te proberen.
Tot die tijd kan er uiteraard 
naar hartenlust worden 
gespeeld in de prachtige 
speeltuin aan de Kooistraat/
Meidoornstraat.

We hopen op ieders begrip 
en danken een ieder die heeft 
meegewerkt aan het realiseren 
van deze nieuwe speeltuin.

De speeltuincommissie 
Kantens en VDK
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Tuin & zo
De foto van de dotters in de vijver is bijna dezelfde als vorig 
jaar. Maar toen was het een week later... En de kikkers waren er 
toen ook niet zo vroeg bij. Nu dus wel, maar dat komt natuurlijk 
vooral door de zon die overdag de randen van de vijver lekker 
verwarmt en daar zie je ze lekker liggen zonnebaden.
 

Vervolg Dansende Dekens
Wij zijn halverwege het Community arts project “Dansende 
dekens”. Een project met door en voor inwoners uit verschillende 
dorpen in Noord Groningen. Aan de hand van verhalen achter 
oude wollen dekens, die de deelnemers hebben meegebracht, is 
een voorstelling ontstaan met o.a. eigentijdse dans, muziek en 
videobeelden.

Het is een werkelijk schitterend 
voorjaar. De nachten nog 
wat koud, maar dat wordt 
ruimschoots goedgemaakt 
door de zon overdag. En 
werkelijk overal in de tuin 
schieten de bollen de lucht in. 
Iedere dag brengt weer een 
verrassing want: had ik nou 
echt die bloembollen daar 
gepoot? 
De bloemknoppen van de 
malus staan op het punt van 
uitkomen, de kersenboom 
krijgt al de eerste vroege 
bloesem en de pruimenboom 
is al klaar. Ik ben heel 
benieuwd hoe de oogst gaat 
worden. 
En ook de verborgen plekjes 
in de tuin doen het goed zoals 

jullie op de andere foto kunnen 
zien. Het is een oud stuk hout 
wat langzaam aan het vergaan 
is, maar dat biedt een prachtige 
gelegenheid voor diverse 
planten om daar eens lekker 
op te gaan groeien. Ik telde 
acht verschillende planten en 
plantjes die dankbaar gebruik 
maken van de zachte structuur. 
Volgend jaar zal het niet meer 
kunnen denk ik - te ver vergaan 
- maar dit jaar biedt het nog 
genoeg kansen. Ik vraag me 
af of er nog meer planten op 
zullen komen. 

De kas staat vol met 
voor-gezaaide planten en 
bloemen. De eerste peulen 
en kapucijners worden al te 

Van de Voedselbank
Beste lezers,
bedankt voor de donaties afgelopen maand!
Nu las ik op de site van de Voedselbank:

Producten die het hardst nodig zijn:
Houdbare melk
Bloem
Pastamix
Ontbijtgranen
Jam

Misschien kunt u hieraan denken als u iets wilt geven....

Deze producten kunt u afgeven in de kerkgebouwen van 
Middelstum en Kantens (Gkv ) of Pastorieweg 43.

Dank,
Tineke en Greet

In de afgelopen maanden 
is er gerepeteerd in Den 
Andel en Winsum. Vanaf 
april zijn er ook repetities in 
t Schienvat te Kantens. Ook 
achter de schermen zijn de 
voorbereidingen in volle gang; 
hier aan de Oosterweg worden 
de foto’s gemaakt voor de 
publiciteit.

Dansende Dekens speelt op 
11 en 12 juni in de Blauwe 
Schuit in Winsum.
Koop nu je kaarten via de 
website van de Blauwe Schuit: 
deblauweschuit-winsum.nl .
Meer info kunt u vinden op 
Facebook/laway arts en www.
lawayarts.com 

groot voor de kas en die gaan 
deze week de koude grond 
in; kunnen ze wel hebben, 
verwacht ik. 
De snijsla en gewone kropsla 
gaan morgen geplant worden 
en daarna heb ik de bloemen 
klaar staan die over een 
paar weken de koude grond 
in kunnen. Het leuke van 
vóórzaaien is, dat zodra 
bloemen en groenten groot 
genoeg zijn, je meteen al een 
flink stuk van je tuin beplant 
hebt. Wat extra water en 

genieten maar deze zomer! 
Deze keer heb ik extra bloemen 
opgekweekt voor de bijen, want 
die hebben dat erg hard nodig. 
Ook de vlinders krijgen een 
extraatje dit jaar in de vorm 
van geurende soorten. Vooral 
de nachtvlinders zijn dol op 
bijvoorbeeld de damastbloem 
en daar heb ik aardig wat van 
gezaaid in de kas. 
Ik verheug me nu al op deze 
kleur- en geurenpracht. 
 
Anneke van de Graaf

Zomaar
Ik kan me dagenlang verstrooien
Met een blocnote en een pen
Met gemijmer over leven
Over wie en wat ik ben.
Maar mijn povere gedachten
Stijgen op als een ballon
Als ik zomaar zit te zitten
In het gras en in de zon.

Ik kan dagen, soms ook nachten
Denken over ’s levens lot
Over hopen en vertrouwen
Over liefde over God.
Maar het gekke is, ik voel me
Altijd dichter bij de bron
Als ik zomaar zit te zitten
In het gras en in de zon.

Toon Hermans
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

Telefoon: 
(0595) 42 28 05  /  06 22 28 48 37 

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Verhoalen van vrouger:  
Mien Niemeijertied

Op 24 jannewoarie 1974 bin k 
bie Niemeijers tebaksfebriek 
ien dainst komen. Noa mien 
dainsttied was dat mien eerste 
vaste boan en ook vot mien 
leste tot mien penzioun ien 
2015.
k Kwam op de flake-òfdailen, 
woar k pieptebak veur de 
duurdere priesklasse kloar 
moaken mos, mit o.a. persen, 
kerven en meleren. Dat was ien 
dij tied n luxe artikel. Der was 
veul vroag noar, mit noame bie 
lu oet de kringen van poletiek, 
defensie en de oadel.
Zo was prins Bernard n privé 
klant van de Niemeijerclan.
Wie haren veur hom n mengsel 
van 15 soorten tebak moakt 
mit n saus van kaarzenextract, 
wat n haile zuite en staark 
roekende lucht haar, dat joe 
ien klaaier hangen bleef. As k 
din noa mien waark mit bus 
noar Kannes raaisde, konden 
ale lu ien bus der van mit 
genottern. Gainain wol noast 
mie zitten, omreden k noar 
kaarzen rook, mit gevolg dat k 
roem zitten kon.

Prins Bernard kreeg ale joaren 
n dikke puut vol vergees van 
dit pieptebak. Bie t 150-joareg 
bestoan van Niemeijer ien 
1969, was hai eregast en kreeg 
e dat aanboden as kedo.
Dou k bie Niemeijer begon was 
k nait ainegste waarknemer 
oet Kannes. Bie de Technische 
Dainst waarkten de bruiers 
Jaap en Klaas Werkman. Dij 
baaident hemmen veul geld 
verdaind veur de febriek deur 
t reperaaiern en ontwikkeln 
van nije mesienen. Kerfbanken, 
streklienen en pakmesienen 
opknappen, ze konden en 
deden t alpmoal. k Heb veul 
van heur kennis opstoken, 
woardeur k loater veul meleur 
aan mesienen zulf oplözzen 
kon en zai tied haren veur 
aander kerwaaien.
Ook Olga Kok, vraauw van 
Gezinus Kok, waarkte as 
tebaksweegster bie Niemeijer. 
Mit vaaier vraauwlu aan n 
mesien mor aal n pluk shag mit 
haand ien n weegbakje leggen, 
woar mor ain gram aan schelen 
mog. Dat lukte mainsttied 
hail nuver, mor t was bandeg 
waark.

Noa drij joar flake-òfdailen ging 
k noar Sigaretten-Veurberaiden 

as kerver/dreuger. Dat holdt 
ien tebak snieden en dreugen 
tot 15 procent vocht. Tebak wer 
sneden bie 22 procent vocht 
en kon ienpakt worden bie 15 
procent. Doezend kilo tebak 
waren ain miljoen sigaretten. 
Ien joaren ’80 bedainden wie 
drij kerfbanken, dij elk 2.500 
kilo snieden konden. t Waren 
Hauni-kerfbanken dij ien 
Hamburg moakt waren. Duutse 
mesienen werden ook op 
aander òfdailens bruukt.
Deur mien doun kwamen der 
ien dij joaren nog twij aander 
lu oet Kannes waarken, Derk 
Miske en Abel Mannes. Derk 
is der ook aan zien penzioun 
aan t waark bleven, Abel het t 
drij joar volhollen en ging toun 
noar n aander waarkgever.
T Was n pracht bedrief, totdat 
t ien 1998 verkocht wer aan 
BAT oet Engeland. Noatied 
wer t aal broerder veur ons, 
aine reorganisoatsie noa 
aander. Bekende A-maarken as 
Samson, Javaanse jongens en t 
goedkoper B-maark Jacob Shag 
waren bie elk bekend.

Nou ien 2022 gaait t douk valen 
veur Niemeijer, ook deur t 
belaaid van regeren dij tebak 
aal meer ien de ban doan het. 
Noa 203 joar gaait t bedrief 
ien november sluten. Aaiweg 
zunde, t was n mooie febriek 
mit hail veul kennis ien de 
tebaks- en kovviewereld.

Groeten van 
Kees Bolt

Een gedicht gaat 
om de wereld
Hier en doar
Hier zunne/Doar bommen
Hier vrede/Doar troanen
Hier toukomst/Doar òfgries!
Woar mout wie nou hèn?

Henk Scholte

Dag is nooit zo nat
Of zun schient aaltied wat.

We zijn nieuw in Kantens en kregen de vraag om ons voor te 
stellen in t Lougnijs. Dat willen we graag doen.
Wij zijn een familie van zeven mensen: Ria van Ramshorst en 
haar drie zonen, Aart, Peter en Bert Korteweg. Peter is getrouwd 
met Saskia en zij hebben twee kinderen: Thomas en Mathijs. 
Thomas gaat hier naar de peuterspeelzaal. Ria en Aart zijn lid 
van de Antoniuskerk. De mensen hier zijn hartelijk en we voelen 
ons welkom.

We zijn eind december 2021 
op de Walsemaweer komen 
wonen, Klinkenborgerweg 
6. Peter en Saskia en hun 
kinderen zitten in het voorhuis, 
de anderen hebben elk hun 
eigen woning binnen de 
boerderij.
Hiervoor woonden we in 
Elburg. Allemaal hadden we de 
droom ooit op het platteland 
te wonen. Er was alleen altijd 
een reden om het bij een 
droom te laten. Begin vorig 
jaar staken we de koppen 

bij elkaar en besloten we er 
samen voor te gaan. Na een 
paar bezichtigingen en een 
bizar lang hypotheektraject 
konden we uiteindelijk de 
Walsemaweer kopen.
We genieten van de 
uitzichten, de rust, de ruimte, 
de vriendelijke mensen, 
de zonsopkomsten en 
-ondergangen en de omgeving. 
Zelfs de wind begint te wennen. 
We hopen hier nog heel wat 
jaren te wonen.

Snelle (ijs)taart met advocaat
(Recept van Hanny de Vries)

  2 pak lange vingers
  6 pakjes vanillesuiker
  ½ ltr slagroom of 3 zakjes  

 klop-klop
  10 lepels advocaat
  4 theelepels oploskoffie
  5 theelepels koffielikeur,  

 cognac of whisky
  Chocolade vlokken

Klop de slagroom met 
vanillesuiker stijf. Voeg daar de 
advocaat bij. Los de oploskoffie 
op in een ½ kopje heet water 
en roer de likeur of iets 
dergelijks erdoor. Neem een 
taartblik, houd de lange vingers 

even met de suikerkant in de 
vloeistof en leg hem met de 
suikerkant onder in de vorm. 
Doe de helft van de slagroom/
advocaat er over. Dan weer 
een laag lange vingers en de 
rest van het slagroommengsel. 
Strooi vlokken over de taart en 
laat in de koelkast opstijven. 
Niet direct in de vriezer 
zetten. Koekjes moeten eerst 
in de koelkast een beetje 
doortrekken. Voor ijstaart in de 
vriezer plaatsen.
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t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Diverse workshops

Festivalterrein vv K.R.C.
16.00 – 18.00 uur
Muziek met Sander Metz
18.00 – Uitslag verloting
21.00 – D.J. Sieme

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work
o.l.v. Ineke von Hebel

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 21.00 uur
Damclub ‘Het leert vanzulf’

Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Borreluurtje ‘de zoete inval’

Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80
 
 

AGENDA Rottum
 
In verband met de restauratie 
van het plafond van de kerk in 
Rottum, vinden er voorlopig 
geen exposities plaats.

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Gesloten

Zaterdag 14 mei
Molen Grote Geert
Nationale Molendag
10.00 – 16.30 uur

Zondag 15 mei
Molen Grote Geert
Nationale Molendag
12.00 – 16.30 uur

Woensdag 18 mei
Festivalterrein vv K.R.C.
15.30 uur – Kinderbingo
20.00 uur – Volwassenenbingo

Donderdag 19 mei
Pastorieweg 6
Opening Kindcentrum Kantens
15.30 – 17.30 uur

Festivalterrein vv K.R.C.
20.00 – Darttoernooi

Vrijdag 20 mei
Festivalterrein vv K.R.C.
19.00 uur – wedstrijd vv K.R.C.
21.00 uur – Band Sunshine

Zaterdag 21 mei
Festivalterrein vv K.R.C.
11.00 – 16.00 uur
Vlo-markt

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  
Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het nummer  
0900-0608 voor meer informa-
tie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum. M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

KOKS HERBERG B.V.,  
TAFELTJE DEK JE: 
T 050 - 3140211

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613 

Heeft u nog oud ijzer 
of andere metalen zoals oude 

accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met: 

B. Bultena T 551892, 
J.R. Wever T 552757 

Wij halen het bij u op 
en de opbrengst gaat naar de 

ijsbaanvereniging van Kantens.

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 1 mei
09.30 uur – leesdienst Arnold 
Doornbos
14.30 uur – R. van Rijswijk 
(in Middelstum)

Zondag 8 mei
09.30 uur – ds. H. Venema
14.30 uur – ds. N. Dijksterhuis

Zondag 15 mei 
09.30 uur – ds. W. Roosenbrand
14.30 uur – ds. G. Meijer 
(in Middelstum)

Zondag 22 mei
09.30 uur – leesdienst
16.30 uur – ds. F. Rinkema

Donderdag 26 mei 
11.00 uur – ds. G. Pruijssen 
aansluitend samen eten

Zondag 29 mei
09.30 uur – leesdienst 
14.30 uur – ds. D. Mak 
(in Middelstum)

 

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 1 mei
09.30 uur – ds. H. Korving
14.30 uur – ds. H. Korving

Zondag 8 mei
16.00 uur – br. B. Koerts

Zondag 15 mei 
09.30 uur – ds. A. den Boer
14.30 uur – ds. A. den Boer

Zondag 22 mei
09.30 uur – ds. B. de Graaf
14.30 uur – ds. B. de Graaf

Zondag 29 mei
09.30 uur – ds. A. den Boer
14.30 uur – ds. A. den Boer 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 1 mei
09.30 uur – ds. H. Pol, Zuidhorn

Zondag 8 mei
09.30 uur – da. N.C. Meihuizen
 
Zondag 15 mei
09.30 uur – prof. L.J. van Brom, 
Haren

Gez. dienst in Boazkerk 
Westeremden
koffie/thee in appelhof Henk 
Helmantel

Zondag 22 mei
09.30 uur – ds. G.W. van 
Wingerden, Stedum

Donderdag 26 mei
Hemelvaart
09.30uur - kand. J. van 
Limbeek, Haren
Gez. dienst met CGK in 
Antoniuskerk
 
Zondag 29 mei
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
koffie/thee in Salem

DORPSKERK ROTTUM

In verband met de restauratie 
van het plafond van de kerk, 
vinden hier geen diensten 
plaats.

De Hoop
Er valt zoveel te kopen:
Een huis, een boek, een pop
Maar soms bestaan er dingen
Daar hóóp je enkel op.

Je hoopt de zotste dingen
Dat een filmster jou ziet staan
En ondanks al die pukkels
Met jou zou willen gaan.

Zo hoop je
Dat je opa
Of iemand die je kent
Die pas is overleden
Jou toch een ansicht zendt.
Al is ’t vanuit de hemel
Dat doet er dan niet toe
Een mens hoopt op een wonder
Die vraagt niet naar het hoe?

De hoop gaat niet verloren
De hoop is niet te koop
Zo kunnen alle mensen
Leven van de hoop!
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Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
 

Zaterdag 28 mei  
09.00 uur t/m  
zondag 29 mei  

18.00 uur 
T 551788 (OBS)

Foto van de maand
18 april 2022: twee ooievaars zijn neergestreken in Rottum

© Fotografie Annet Eveleens

Het laatste nog actieve huiskamercafé van Noord-Groningen staat te koop. De huidige eigenaren 
van het monumentale pand in Westerwijtwerd, een dorpje aan het water dichtbij Groningen Stad, 
zoeken opvolgers. Zelf trekken ze eropuit voor nieuw avontuur. De woning doet al 150 jaar dienst 
als café en is een begrip in de verre omtrek. Daarom wordt gezocht naar een koper die de traditie 
voortzet met hart voor de zaak en de geschiedenis van het pand. 
 

Gezocht: Opvolging voor laatste 
Groningse huiskamercafé

“Toen we er net woonden, 
kwamen mensen gewoon 
binnen voor koffie”  
(Katrien Dresscher) 
Thomas en Katrien Dresscher, 
eigenaar van het pand, 
besteedden de afgelopen 
10 jaar aan restauratie, 
modernisering en voortzetting 
van het Rijksmonument. Dat 

de plek een rijke geschiedenis 
kent, merkten zij al snel na 
aankoop: “Toen we er net 
woonden, kwamen mensen 
gewoon binnen voor koffie”, 
vertelt Katrien. Ze kozen 
ervoor het café te heropenen, 
bouwden een keuken in 
de inpandige smederij en 
gingen in de weekenden 

open. De ontmoetingsplek 
leefde weer als vanouds met 
kleinschalige pizza-avonden, 
huiskamerconcerten en mini-
festivalletjes. Bij mooi weer zit 
het terras aan het water vol 
dagjesmensen. 
 
Avonturiers met hart voor 
de plek, het verhaal en de 
geschiedenis 
De Dresschers vragen 
van geïnteresseerden een 
motivatiebrief. Hiermee hopen 
ze de koper te vinden die de 
traditie op zijn of haar manier 
voortzet. Met respect voor de 
geschiedenis, de verhalen van 
de plek en voor behoud van 
het karakteristieke pand. 
 
Meer informative/
achtergrond: 
Thomas en Katrien Dresscher 
06-45380826 
info@hethuiskamercafe.nl 


